Etsintäavain
adoptoiduille
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Etsintäavain
auttaa sinut alkuun!
Juuriensa etsiminen on kuin ison palapelin kokoamista.
Se ei aina ole helppoa. Siksi on tärkeää, että annat asialle
aikaa juuri niin paljon kuin tarvitset. Sinun on syytä pohtia
tarkkaan, oletko valmis kohtaamaan syntymätaustasi, biologiset sukulaisesi ja oman tarinasi.
Kun tunnet olevasi valmis, älä anna kenenkään estää sinua
ottamasta selvää itseäsi koskevista tiedoista. Muista, että
etsintäprosessista ei kerrota biologisille sukulaisillesi tai
adoptiosukulaisillesi, ellet sitä itse toivo. Alkuperääsi koskevien tietojen hankkiminen on lakiin perustuva oikeutesi!
Tämä etsintäavain on kehitetty adoptoituja henkilöitä
varten syntymäjuurien etsimisen tueksi. Toivomme, että
löydät sen avulla vastauksia juuri sinua askarruttaviin
kysymyksiin. Toivottavasti löydät myös ihmisiä, jotka voivat
rikastuttaa elämääsi monin eri tavoin. Käänny rohkeasti
viranomaisten puoleen – heidän tehtävänään on auttaa
sinua etsintäprosessissasi. Meidän adoptoitujen keskuudesta löytyy monia, joilla on omakohtaisia kokemuksia tästä
”matkasta” ja tiedämme kuinka tärkeää on tulla kohdatuksi
ymmärryksellä ja kunnioituksella. Me olemme tukenasi,
vastaamme kysymyksiisi, autamme sinua! Jos sinulla on
kysymyksiä tai tarvitset tukea, ota rohkeasti yhteyttä
meihin. Me autamme mielellämme!
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Adopterade Finland ry
www.adopterad.fi

Ennen kuin aloitat
Etsintäprosessin aikana voi tulla eteen monenlaisia tilanteita,
joihin on hyvä varautua jo etukäteen. Unelmissa on ehkä
avosylinen ja ilon kyyneleitä pursuava jälleennäkeminen, jossa
yhteenkuuluvuuden tunne syntyy välittömästi, mutta aina
asiat eivät mene niin kuin on kuvitellut tai toivonut. Joskus voi
valitettavasti käydä niinkin, että syntymävanhempasi ovat jo
ehtineet menehtyä tai että he eivät nykyisessä elämäntilanteessaan koe pystyvänsä olemaan yhteydessä sinuun.
Etukäteen ei voi koskaan tietää, millä tavalla etsimäsi ihminen
tulee reagoimaan saatuaan tietää aikeistasi. Ensireaktio voi
olla voimakas, jopa šokinomainen, ja pintaan saattaa nousta
monenlaisia tunteita. Kyseessä oleva henkilö saattaa tarvita
aikaa sulatella uutista. Ensimmäiset tunteet ja ajatukset eivät
kuitenkaan välttämättä ole lopullisia, vaan ne voivat ajan
myötä muuttua ja kehittyä – joten ethän menetä toivoasi!
Etukäteen ei voi myöskään tietää, millaisia tietoja tavoittelemallasi henkilöllä sinusta on. Mahdollisesti hän ei edes tiedä,
että olet olemassa. On järkevää valmistautua kunnolla tämän
kaltaisiin tilanteisiin. On lisäksi hyvä pitää mielessä, että ihmissuhteita on mahdollista kehittää koko elämänsä ajan.
Mieti myös, voisiko esim. joku ystäväsi tai perheenjäsenesi
olla mukana tukemassa sinua etsintäprosessissa – joka auttaisi etsimisessä ja jonka kanssa voisit käydä viranomaisten
luona sekä jakaa ajatuksia ja tuntemuksia. Olet lämpimästi
tervetullut ottamaan yhteyttä myös meihin saadaksesi tukea
näissä asioissa.
Onnea matkaan!
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Kotimaasta adoptoitu
(adoptoitu Suomen sisällä)
Vaihe 1 Taustatiedot
Käänny mahdollisuuksien ja oman harkintasi mukaan ensin adoptiovanhempiesi
puoleen. Kysy heiltä, mitä he tietävät ja millaisia asiakirjoja heillä on koskien adoptiotasi. Löytyykö valokuvia? Voit myös kääntyä sukulaistesi ja ystäviesi puoleen.
Oletko asunut lastenkodissa tai sijaisvanhempien luona ennen adoptiota? Ota
rohkeasti yhteyttä!

Vaihe 2 Adoptioasiakirjat
Onko sinut adoptoitu Pelastakaa Lapset ry:n (2.1) vai kunnan sosiaalitoimen kautta
(2.2)?

2.1 Pelastakaa Lapset
Jälkipalvelu

Voit olla yhteydessä Pelastakaa Lapset ry:n sosiaalityöntekijöihin puhelimitse tai
sähköpostin välityksellä. Kaikilla adoptoiduilla henkilöillä on adoptiolain mukaan
oikeus jälkipalveluun.
Jälkipalveluun kuuluu oikeus niihin asiakirjoihin, jotka koskevat itseäsi ja
adoptiotasi. Varaa aika sosiaalityöntekijälle, jonka kanssa voit rauhassa käydä läpi
papereitasi, saada kopioita ja keskustella adoptiosta. Samalla voit puhua esim.
odotuksistasi, huolenaiheistasi ja nykyisestä elämäntilanteestasi.
Tarvittaessa voit tavata sosiaalityöntekijän useita kertoja, jolloin hän voi
esim. antaa neuvoja siitä miten asiaasi voidaan viedä eteenpäin. Sosiaalityöntekijä
voi myös toimia tukihenkilönä siinä vaiheessa, kun työstät jo saamiasi taustatietoja.
Mikäli et jostain syystä pääse itse adoptiotoimistoon, voit pyytää sosiaalityötekijää
lähettämään adoptioasiakirjat kotiin, lisäksi voit olla yhteydessä häneen puhelimitse.
Jälkipalvelu on sinulle maksutonta. Adoptioviranomainen anoo kunnalta maksusitoumusta mahdollisten jälkipalveluun liittyvien kustannusten kattamiseksi. Adoptioasiakirjoja säilytetään 100 vuotta.

Mitä adoptioasiakirjoissani lukee?

Adoptioasiakirjoistasi käyvät ilmi biologisen äitisi nimi, henkilötunnus ja mahdolliset muut tiedot. Isästä, isovanhemmista, vanhempiesi sisaruksista tai mahdollisista
ennen sinua syntyneistä biologisista sisaruksistasi saattaa myös löytyä merkintöjä.
Joissakin tapauksissa ilmenee lisäksi ammatti, koulutus, kotikunta, osoite sekä
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adoption syy. Tarkista, onko isyys vahvistettu!
Aikaisemmin on voinut olla niin, että adoptioviranomaiset eivät ole
pitäneet kaikkien tietojen luovuttamista hakijalle luvallisena (osin suojellakseen
syntymävanhempia). Jos olet vieraillut sosiaalityöntekijän luona aiemmin – kenties
vain muutama vuosi sitten – olet mahdollisesti törmännyt tilanteeseen, että osa
adoptioasiakirjojen teksteistä on ollut mustattua, tai olet saanut kuulla, ettei
sinulla ole oikeutta tietää biologisen isäsi henkilöllisyyttä. Tämä johtuu vanhentuneista säännöksistä, jotka on nyt hylätty.
Jos edelleen olet vailla tietoja taustastasi, ota uudestaan yhteyttä omaan adoptioviranomaiseesi saadaksesi haettavat tiedot käsiisi.

Oletko alaikäinen?

Adoptoidulla on oikeus pyytää taustatietojaan adoptioviranomaisilta iästä riippumatta. Joskus kuulee sanottavan, että siihen vaaditaan 18 vuoden ikä, mutta tämä
tieto ei pidä paikkaansa.
Alaikäinen voi aivan hyvin olla yhteydessä sosiaalityöntekijään, esim.
yhdessä adoptiovanhempiensa kanssa. Sosiaalityöntekijä voi antaa opastusta vanhemmillesi tiedon ja avoimuuden tärkeydestä. Vaikka adoptiovanhemmat vastustaisivatkin tätä, sinulla on joka tapauksessa oikeus palveluun myös alaikäisenä. On
sosiaalityöntekijän vastuulla arvioida, millaisia tietoja sinulle luovutetaan. Kaiken
luovutettavan tiedon tulee olla ”lapsen eduksi”, eikä annettava tieto saa olla
sinulle vahingollista millään tavalla.
Jos viranomaiset ovat sitä mieltä, ettet ole vielä valmis vastaanottamaan kaikkia
adoptiotasi koskevia yksityiskohtia, tulee sinun odottaa siihen asti kunnes täytät 18
vuotta, jolloin saat täydet oikeudet tietoihisi.
•

Kaikkien tulevien adoptiovanhempien läpikäymän adoptioprosessin aikana
korostetaan avoimuuden merkitystä ja tärkeyttä. Lapsen tulisi alusta alkaen
saada tietää olevansa adoptoitu ja asiasta on voitava keskustella avoimesti
perheen kesken. Adoptio ja lapsen tausta eivät saa muodostua tabuiksi, ja
vastuun tästä kantavat adoptiovanhemmat.

•

Jos toivot saavasi ajantasaista tietoa syntymävanhemmistasi tai yhteyden heihin, sosiaalityöntekijä vie asiaa eteenpäin. Sosiaalityöntekijä etsii syntymävanhemman/sukulaisen yhteystiedot ja laittaa hänelle kirjeen, jossa kertoo sinun
yhteydenotosta adoptioneuvontaan, kiinnostuksesta omaan taustaasi ja
mahdollisesta toiveesta kuulla syntymävanhemman/sukulaisen kuulumisia.

•

Voit kirjoittaa kirjeen syntymävanhemmille, jonka sosiaalityöntekijä välittää
heille/hänelle. Myös syntymävanhempasi/sukulaisesi voivat laittaa kuulumisiaan sosiaalityöntekijän kautta sinulle. Osapuolet voivat myös halutessaan
|5

tavata adoptiotoimistolla tai muualla ja sosiaalityöntekijä voi olla mukana
tapaamisessa.
•

Tärkeää yhteydenottamisessa on, että kaikilla osapuolilla on riittävästi aikaa
ja mahdollisuuksia työstää yhteydenottamista ilman, että he tuntevat itseään
painostettavan. Syntymävanhempien saamasta adoptioneuvonnasta voi olla
vuosikymmeniä ja tuolloin heille on voitu kertoa vaihtelevaa tietoa adoption
jälkipalvelun käytännöistä, joten yhteydenotto voi olla heille yllätys ja nostaa
monia asioita ja tunteita pintaan.

Lisätietoja jälkipalvelusta: www.pelastakaalapset.fi/toiminta/lastensuojelutyo/adoptiot/adoption-jalkipalvelu/
Yhteystiedot: www.pelastakaalapset.fi, info@pelastakaalapset.fi
Oman aluetoimistosi yhteystiedot: www.pelastakaalapset.fi/ota-yhteytta

2.2 Kunnallinen sosiaalitoimi
Mikäli sinua ei ole adoptoitu Pelastakaa Lasten kautta, adoption on hoitanut
syntymäkuntasi sosiaalitoimi. Pelastakaa Lapset ja kunnat ovat ainoat Suomen
sisäisten adoptiopalveluiden antajat. Tutustu oman kotikuntasi sosiaalitoimen palveluihin ja ota heihin yhteyttä puhelimitse tai sähköpostilla. Sama laki adoptoitujen
jälkipalvelusta koskee myös kuntia. Jälkipalvelu toimii samalla tavalla kuin Pelastakaa Lapsilla. Lue lisää jälkipalvelusta kohdasta 2.1: Jälkipalvelu.

Mitä adoptioasiakirjoissani lukee?

Adoptioasiakirjoistasi käyvät ilmi biologisen äitisi nimi, sosiaaliturvatunnus ja mahdolliset muut tiedot. Lue lisää kohdasta 2.1: Mitä adoptioasiakirjoissani lukee?

Oletko alaikäinen?

Adoptoidulla on oikeus pyytää adoptioviranomaisilta tietoja taustastaan iästä riippumatta. Lue lisää kohdasta 2.1: Oletko alaikäinen?

Esimerkki: Helsinki

Yhteystiedot
Perheoikeudelliset asiat
Vironkatu 2, 00170 Helsinki
PL 8620, 00099 Helsingin kaupunki
etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätietoja ja puhelinnumeroita

www.hel.fi/hki/sosv/fi/Perheiden+palvelut/perheoikeudelliset_asiat/adoptiotyoryhma
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Vaihe 3 Etsiminen

Tässä vaiheessa olet (toivon mukaan) jo saanut tietää esim. biologisen äitisi nimen
ja mahdollisesti myös sosiaaliturvatunnuksen. Voit nyt vihdoin aloittaa etsinnät
käytännössä. Kokeile aluksi joitakin alla olevista vaihtoehdoista:

3.1 Soita maistraattiin

Kerro tilanteestasi – henkilökunta on yleensä ystävällistä ja avuliasta. Joskus eteen
saattaa tulla ns. ”sukututkimuskielto”. Se tarkoittaa, että etsimäsi henkilö on
ilmoittanut, ettei hänen tietojaan saa pyydettäessä luovuttaa muille. Pahimmassa
tapauksessa henkilöllä on voimassa turvakielto. Tällaisissa tilanteissa voit kuitenkin
vielä yrittää keskustella maistraatin kanssa, josko he voisivat olla yhteydessä etsimääsi henkilöön ja siten viedä asiaa eteenpäin. Halutessasi voit kirjoittaa maistraattiin henkilökohtaisen kirjeen ja pyytää maistraattia lähettämään sen edelleen
etsimällesi henkilölle. Anna maistraatille myös omat yhteystietosi. Lue lisää
www.maistraatti.fi

3.2 Hyödynnä numero- ja osoitepalveluja

Tarjolla on useita eri palveluja, ja haku onnistuu myös netissä. Joskus hakemallasi
henkilöllä voi kuitenkin valitettavasti olla salaiset tiedot tai salainen numero.
Kokeile esim. www.fonecta.fi

3.3 Kysy väestörekisterikeskuksesta

Kerro tilanteestasi – henkilökunta on yleensä ystävällistä ja avuliasta.
Lisätietoja löydät osoitteesta www.vrk.fi

3.4 Tutki kirkonkirjoja

Ota yhteyttä siihen seurakuntaan (kirkkoherranvirastoon), jonka alueella tiedät
biologisen äitisi syntyneen tai asuneen. Mikäli sinulle vastataan, että pyytämäsi tietoja ei saada luovuttaa, voit pyytää kirkkoherranviraston henkilökuntaa ottamaan
yhteyttä ko. henkilöön ja kertoa, että yrität tavoitella häntä. Voit myös kirjoittaa
kirjeen, jonka seurakunta voi lähettää edelleen henkilölle. Muista samalla jättää
omat yhteystietosi seurakunnalle.

3.5 Facebook/Twitter/Instagram/Google

Kirjoita Facebookin hakukenttään biologisen äitisi nimi tai kokeile jotakuta, jolla
saattaisi olla hänet kaverilistallaan. Voit hakea Facebookista myös muita sukulaisia.
Etsi myös Twitterin ja Instagramin kautta! Jo ihan pelkkä etsimäsi henkilön nimellä
googlettaminen voi tuoda tuloksia. www.facebook.com, www.twitter.com,
www.instagram.com, www.google.fi
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3.6 Omatoiminen etsintä

Joskus tietoa on saatavilla valitettavan niukalti. Yhtenä vaihtoehtona on se, että
vierailet syntymäkunnassasi tai kunnassa jossa tiedät biologisen äitisi asuneen ja
kyselet ”sieltä sun täältä”.
Etsintäavainta voi käyttää muidenkin sukulaisten etsimiseen. Joskus etsiminen muistuttaa etsiväntyötä ja kaikki saattaa tuntua monimutkaiselta. Siksi on joskus hyvä
pitää välillä pientä taukoa etsinnöistä. Älä epäröi ottaa meihin yhteyttä, jos jokin jää
askarruttamaan. Me autamme mielellämme!

HUOM!
Kun olet ottamassa yhteyttä biologiseen sukulaiseen ensimmäisen kerran, hyvä tapa
on tehdä se kirjeellä, jossa kerrot kuka olet ja miksi haluat olla yhteydessä. Kerro hieman itsestäsi ja elämästäsi. Kirjeessä voit myös ilmoittaa, että otat yhteyttä uudelleen vaikkapa kuukauden päästä ellei yhteydenottoosi ole siihen mennessä vastattu.
Joissakin tapauksissa, valitettavasti, adoptoitu tulee torjutuksi tai hänelle ei vastata
ensimmäisellä yrittämällä. Tämä voi tuntua harmittavalta, mutta toivoaan ei kannata menettää. Reaktio voi johtua siitä, etteivät sukulaisesi ole voineet kuvitellakaan
yhteydenottoa sinun puoleltasi, jolloin tilanne tulee täytenä yllätyksenä. Anna heidän
sulatella uutista rauhassa.
Osa biologisista äideistä (jotka ovat antaneet lapsensa adoptoitavaksi kauan sitten)
eivät ehkä edes ole saaneet valistusta siitä, että lapsi saattaa jonakin päivänä ottaa
yhteyttä. Adoptio on saattanut olla vaikea ja traumaattinenkin tapahtuma syntymääitisi elämässä, ja on mahdollista ettei hän ole kunnolla käsitellyt asiaa loppuun.
Yhteydenottosi voi aluksi nostaa pintaan kipeitä muistoja ja tukahdutettuja tunteita.
Sisarukset, biologinen isäsi ja muut sukulaiset eivät välttämättä ole tietoisia olemassaolostasi, ja heille tieto voi tulla šokkina. Samoin kuin biologinen äitisi, myös he
saattavat tarvita aikaa uutisen sulatteluun.

Onnea etsintään!
Ota yhteyttä meihin, jos tarvitset tukea tai sinulla
on kysyttävää. Me autamme mielellämme!
Adopterade Finland r.f.
www.adopterad.fi
af@adopterad.fi
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Muistiinpanot
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Kansainvälisesti adoptoitu
(adoptoitu toisesta maasta)
Jos biologiset sukulaisesi asuvat toisessa maassa, on hyvä ottaa selvää kyseisen
maan kulttuurisista, kielellisistä ja sosiaalisista olosuhteista. Kansainvälisesti
adoptoituna sinun on hyvä varautua siihen, että tietoa voi valitettavasti olla todella
vaikeasti saatavissa ja ettei adoptiotasi koskevia virallisia asiakirjoja välttämättä ole
tallella syntymämaassasi. Dokumentteja on voinut myös pahimmassa tapauksessa
tuhoutua ajan myötä. Tilanne vaihtelee maasta toiseen.
Varaudu myös siihen, että asiakirjojen tilaaminen syntymämaastasi ja niiden
käännättäminen voi aiheuttaa kustannuksia. Ikävä kyllä kaikkien on itse vastattava näistä kuluista, ne eivät kuulu jälkipalvelun piiriin. Voit tosin olla yhteydessä
kotikuntasi sosiaalitoimeen ja kysyä mahdollisuutta maksusitoumukseen syntyvien
kulujen kattamiseksi.

Vaihe 1 Taustatiedot
Käänny mahdollisuuksien ja oman harkintasi mukaan ensin adoptiovanhempiesi
puoleen. Kysy heiltä, mitä he tietävät ja millaisia adoptiotasi koskevia asiakirjoja
heillä on. Löytyykö valokuvia? Voit myös kääntyä sukulaistesi ja ystäviesi puoleen.

Vaihe 2 Adoptioasiakirjat
Ota yhteyttä siihen adoptiopalvelujen antajaan, joka on huolehtinut adoptiostasi
(Pelastakaa Lapset, Interpedia tai Helsingin kaupungin adoptiopalvelu) ja varaa
aika sosiaalityöntekijälle. Tapaamisenne aikana voitte yhdessä käydä läpi asiakirjojasi ja keskustella mahdollisista toiveista ja odotuksista. Sosiaalityöntekijä pystyy
yleensä antamaan paljon arvokkaita neuvoja ja auttaa sinua prosessissa eteenpäin.
Jos tarkoituksenasi on ottaa yhteyttä syntymämaasi adoptioviranomaisiin tai lastenkotiin, sinun tulee ensin olla yhteydessä adoptiotasi hoitaneeseen
järjestöön Suomessa. Suomalaisilla adoptioviranomaisilla on yhteyksiä syntymämaasi viranomaisiin, ja lisäksi heillä on vankka kokemus ja ajantasaista tietoa adoptioyhteistyöstä, esim. siitä, mitä alkuperämaassa laadittujen asiakirjojen eri asiat
tarkoittavat ja millä tavalla maan adoptioprosessit ovat kehittyneet ajan kuluessa.
On tärkeää pitää mielessä, että myös syntymävaltion adoptioviranomaiset voivat
vaatia tiedustelijoilta ja juurimatkaa suunnittelevilta henkilöiltä, että heitä edustaa
jokin heidän nykyisistä Suomeen suuntautuvia adoptointeja käsittelevistä yhteistyöjärjestöistänsä.
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•

Toinen tärkeä mielessä pidettävä asia on se, että adoptiolainsäädäntö vaihtelee maittain. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että tietojen saamisen
mahdollisuuksia ei määrää ainoastaan Suomen adoptiolaki vaan myös syntymävaltion adoptiolainsäädäntö ja säännökset. Adoptioon suhtautuminen on
kulttuurisidonnaista ja se vaihtelee eri maitten adoptioviranomaisten välillä,
mikä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että adoptioon liittyviä tiedusteluja koskevia
ikärajoja on kunnioitettava.

•

Suomessa toimivat adoptiojärjestöt tekevät jatkuvasti yhteistyötä alkuperämaiden viranomaisten kanssa, ja yhteistyösopimuksissa on sovittu myös
jälkipalveluyhteistyöstä. Kansainväliset adoptiopalvelujen antajat vastaavat
mielellään sinua askarruttaviin kysymyksiin, edustavat sinua syntymämaan
viranomaisten edessä ja ovat vastuussa yhteydenpidosta viranomaisiin ja lastenkoteihin. Vierailu lastenkodissa tai adoptioviranomaisen toimistolla vaatii
vierailuluvan. Adoptiopalvelu ottaa yhteyttä niihin etukäteen hyvissä ajoin,
jotta tapaamisia voidaan järjestää.

•

Päätöksesi yrittää ottaa yhteyttä synnyinmaassa asuviin biologisiin perheenjäseniisi tuo mukanaan paljon ajateltavaa myös heille. Heidän tilanteensa saattaa olla monella tavalla hankala tai ongelmallinen. Jotta heille voidaan tarjota
tukea tässä prosessissa, anomus on käsiteltävä kotimaan adoptioviranomaisten välityksellä. Siten syntymävaltion mahdolliset adoptioviranomaiset saadaan
aktivoitua, jotta nämä puolestaan voivat tukea etsintäsi toista osapuolta.

Yhteystietoja
Interpedia

www.interpedia.fi
www.interpedia.fi/adoptio/adoptioprosessi/jalkipalvelut

Pelastakaa Lapset

www.pelastakaalapset.fi
www.pelastakaalapset.fi/toiminta/lastensuojelutyo/adoptiot/kansainvalinen-adoptiopalvelu/adoption-jalkipalvelu/

Kunnallinen sosiaalitoimi, esimerkki: Helsinki

Yhteystiedot
Perheoikeudelliset asiat
Vironkatu 2, 00170 Helsinki
PL 8620, 00099 Helsingin kaupunki
etunimi.sukunimi@hel.fi
www.hel.fi/hki/sosv/fi/Perheiden+palvelut/perheoikeudelliset_asiat/adoptiotyoryhma
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Vaihe 3 Etsiminen
Suomen adoptioviranomaisten kanssa yhteistyötä tekevät ulkomaiset adoptioviranomaiset ja lastenkodit ovat antaneet suosituksia siitä, millä tavoin heihin toivotaan otettavan yhteyttä. Suosittelemme lämpimästi ottamaan yhteyttä Suomen
adoptioviranomaisiin, jotka auttavat sinua eteenpäin etsintäprosessissa ja
yhteydenotossa biologisiin sukulaisiisi. Lue Vaihe 2 Adoptioasiakirjat.

Jälkipalvelu

Kansainvälisesti adoptoiduilla on oikeus jälkipalveluun (ks. ylempänä kotimaan
sisällä adoptoiduista, kohta 2.1: Jälkipalvelu).

Yksityiset adoptiot

Ennen vuotta 1985 moni kansainvälinen adoptio tapahtui yksityisesti, jolloin adoptioviranomainen ei toiminut välittäjänä tai palvelunantajana. Tämä voi joissakin
tapauksissa tarkoittaa, että adoptioviranomaisten hallussa ei ole lainkaan adoptiotasi koskevia asiakirjoja. Silloin on tärkeää, että käännyt vanhempiesi ja syntymämaasi viranomaisten puoleen. Tämä ei tosin koske kaikkia yksityisiä adoptioita,
joten tarkista asia aina ensin kotikunnaltasi, Pelastakaa Lapset ry:ltä tai Interpedialta. On mahdollista, että heiltä löytyy adoptioosi liittyviä dokumentteja.
Joissakin harvinaisissa tapauksissa on voinut tapahtua yksityisiä, laittomia
adoptioita, jolloin lapsia on varastettu biologisten vanhempiensa luota. Tällaisissa
tapauksissa biologisten vanhempien jäljittäminen voi olla erityisen vaikeaa, ja
tilanne voi olla kova pala nieltäväksi. Mutta näissäkään tapauksissa ei ole mitään
syytä luovuttaa, jos todella haluaa löytää oman sukunsa jäljille!

3.1 Ota yhteyttä syntymämaasi Suomen suurlähetystöön

Selitä tilanteesi ja pyydä apua asiassa. Esim. Suomen Bangkokin-suurlähetystö
Thaimaassa: www.finland.or.th

3.2 Ota yhteyttä syntymämaasi suurlähetystöön/konsulaattiin
Suomessa

Selitä tilanteesi ja pyydä apua asiassa. Esim. Taipei Representative Office in Finland:
www.roc-taiwan.org/FI

3.3 Ota yhteyttä lastenkotiin, jossa asuit ennen adoptiota

Jos sinulla on tiedossasi oman lastenkotisi nimi, voit pyytää suurlähetystöstä apua
tai etsiä yhteystietoja Internetin hakukoneiden avulla.

3.4 Ota yhteyttä adoptoitujen yhdistyksiin/ryhmiin, joiden jäsenet
tulevat samasta maasta kuin sinä

Hae erilaisia ryhmiä/yhdistyksiä esim. Facebookissa tai kokeile onneasi googlaa12|

malla. Ruotsissa toimii enemmän ryhmiä kuin Suomessa. Etsi toisia ihmisiä, jotka
on adoptoitu samasta maasta kuin sinä. Heillä saattaa olla arvokkaita kokemuksia,
vinkkejä ja kenties he ovat halukkaita etsimään juuriaan yhdessä sinun kanssasi.

Yhteystietoja
VIA (Vuxna Internationellt Adopterade rf): www.via-finland.fi
AF (Adopterade Finland rf): www.adopterad.fi
Aikuiset Adoptoidut ry: www.aikuisetadoptoidut.fi

3.5 Facebook/Twitter/Instagram/Google

Kirjoita Facebookin hakukenttään biologisen äitisi nimi tai kokeile jotakuta, jolla
saattaisi olla hänet kaverilistallaan. Voit hakea Facebookista myös muita sukulaisia.
Etsi myös Twitterin ja Instagramin kautta! Jo ihan pelkkä etsimäsi henkilön nimellä
googlettaminen voi tuoda tuloksia. www.facebook.com, www.twitter.com,
www.instagram.com, www.google.fi
Etsintäavainta voi käyttää muidenkin sukulaisten etsimiseen. Joskus etsiminen muistuttaa etsiväntyötä ja kaikki saattaa tuntua monimutkaiselta. Siksi on joskus hyvä
pitää välillä pientä taukoa etsinnöistä. Älä epäröi ottaa meihin yhteyttä, jos jokin jää
askarruttamaan. Me autamme mielellämme!

								

HUOM!

Joissakin tilanteissa voi olla jopa sopimatonta ottaa suoraan yhteyttä esim. biologiseen äitiisi. Kulttuurierojen takia on esim. olemassa vaara, että biologinen äitisi
joutuu sukunsa hyljeksimäksi, kun tieto adoptiosta tulee ilmi. Jos tällainen riski on
olemassa, joudut ehkä lähestymään perhettäsi jonkun toisen henkilön tai kaukaisemman sukulaisen kautta. Harkitse myös, haluatko ilmiantaa tai jättää kertomatta
hakemasi henkilön nimen ollessasi yhteydessä suurlähetystöön epädemokraattisessa
valtiossa. Ennakoi, millä tavalla etsintäaikeesi voidaan parhaiten käsitellä syntymämaassasi.
Kun olet ottamassa yhteyttä biologiseen sukulaiseen ensimmäisen kerran, hyvä tapa
on tehdä se kirjeellä, jossa kerrot kuka olet ja miksi haluat olla yhteydessä. Kerro
hieman itsestäsi ja elämästäsi. Kirjeessä voit myös ilmoittaa, että otat yhteyttä
uudelleen vaikkapa kuukauden päästä ellei yhteydenottoosi siihen mennessä vastata.
Jos haluat varmistua siitä, että kirjeesi sanoma menee perille, on kirje mahdollisesti
käännätettävä.
Joissakin tapauksissa,valitettavasti, adoptoitu tulee torjutuksi tai hänelle ei vastata
ensimmäisellä yrittämällä. Tämä voi tuntua harmittavalta, mutta toivoaan ei kan|13

nata menettää. Reaktio voi johtua siitä, etteivät sukulaisesi ole voineet kuvitellakaan
yhteydenottoa sinun puoleltasi, jolloin tilanne tulee täytenä yllätyksenä. Anna heidän
sulatella uutista rauhassa. Osa biologisista äideistä (jotka ovat antaneet lapsensa
adoptoitavaksi kauan sitten) eivät ehkä edes ole saaneet valistusta siitä, että lapsi
saattaa jonakin päivänä päättää ottaa yhteyttä. Adoptio on saattanut olla vaikea ja
traumaattinenkin tapahtuma syntymä-äitisi elämässä, ja on mahdollista ettei hän ole
kunnolla käsitellyt asiaa loppuun. Yhteydenottosi voi aluksi nostaa pintaan kipeitä
muistoja ja tukahdutettuja tunteita. Sisarukset, biologinen isäsi ja muut sukulaiset
eivät välttämättä ole tietoisia olemassaolostasi, ja heille tieto voi tulla šokkina.
Samoin kuin biologinen äitisi, myös he saattavat tarvita aikaa uutisen sulatteluun.

Onnea etsintään!
Ota yhteyttä meihin, jos tarvitset tukea tai sinulla
on kysyttävää. Me autamme mielellämme!
Adopterade Finland r.f.
www.adopterad.fi
af@adopterad.fi
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Muistiinpanot
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Rekisteröity yhdistys Adopterade Finland rf toimii
tarkoituksenaan tukea ja yhdistää Suomessa ja muissa
pohjoismaissa asuvia adoptoituja henkilöitä. Yhdistys haluaa
edistää adoptoitujen hyvinvointia ja oikeuksia sekä tämän
päivän adoptiolasten oloja. Toisena tavoitteena on antaa tietoa
ja koulutusta yhdistyksen jäsenille, viranomaisille, päättäjille ja
adoptioasioiden kanssa tekemisissä oleville työntekijöille. Yhdistys
pyrkii myös vaalimaan jäsentensä omakohtaisia kokemuksia ja
välittämään niitä eteenpäin median kautta. Tervetuloa
mukaan jäseneksi tai kannattajajäseneksi!

AdopteradeFinland
Finlandrfrf
Adopterade
www.adopterad.fi
Teksti: Minna Vihavainen, Magdalena Böling-Navarro
Taitto: Sabina Söderlund
Käännös: Kristian Malvet
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